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Az általános forgalmi adó adminisztrációs 

rendszerét alapvetően érintő, 2013. január 1-jén 

bevezetett, majd 2015. január 1-jén módosított 

jogszabály értelmében az adóalanyok belföldi 

összesítő jelentés kitöltésére kötelezettek az 

áfabevallásuk részeként, az 1.000.000 forintos 

áfatartalmat elérő ügyleteik vonatkozásában.  

A belföldi összesítő jelentésre vonatkozó 

szabályok 2017. július 1-jétől ismételten változni 

fognak, mely határidőt az őszi adócsomagban 

elfogadott rendelkezések sem módosították.  

A 2017. július 1-jei változások értelmében a 

belföldi összesítő jelentést már a 100.000 

forintot elérő vagy meghaladó áfatartalmú 

belföldi beszerzések, valamint az olyan 

értékesítések vonatkozásában kell majd 

benyújtani, melyekről nyomdai úton előállított 

nyomtatvány használatával kibocsátott számla 

kerül kiállításra. 

A PwC adószakértői és informatikai szakemberi 

létrehoztak egy megoldást, amelynek 

segítségével az áfabevallás, különös tekintettel a 

belföldi összesítő jelentés (beleértve a korrekciós 

lapokat) elkészítése rövid idő alatt 

automatizáltan elvégezhető. 

Ugyanakkor felhívjuk figyelmüket, hogy nem 

zárható ki annak lehetősége, hogy akár jövő 

tavasszal a belföldi összesítő jelentés szabályai 

ismét megváltoznak és a jövőben nem, vagy csak 

kevesebb esetben lesz kötelező annak benyújtása. 

Amennyiben a fentiek felkeltették az 

érdeklődését, illetve azokkal kapcsolatban 

kérdése merülne fel, forduljon szokásos 

kapcsolattartó partneréhez vagy Farkas 

Gáborhoz (tel: +36 30 527 5919; e-mail: 

gabor.farkas@hu.pwc.com) 

 

Legislation introduced on 1 January 2013 and 

amended on 1 January 2015, requires taxable 

persons to complete, as part of their VAT 

returns, a domestic recapitulative statement on 

all transactions in which the VAT content 

reaches or exceeds HUF 1,000,000.  

The rules on domestic recapitulative 

statements are set to change again from 1 July 

2017; this is not affected by any of the tax 

amendments recently adopted by Parliament.  

From 1 July 2017, a domestic recapitulative 

statement will have to be submitted for all 

domestic acquisitions in which the VAT 

content reaches or exceeds HUF 100,000, as 

well as for all supplies for which an invoice is 

issued on a pre-printed standard form.  

PwC’s tax experts and developers have created 

an IT solution that fully automates the process 

of completing VAT returns, including in 

particular domestic recapitulative statements 

and their correction sheets. 

We note, however, that the rules on domestic 

recapitulative statements may change further 

before the above date, meaning that in the 

future such statements may have to be 

submitted in fewer cases or not at all. 

If you would like to know more about any of 

the above, please get in touch with your usual 

contact at PwC or Gabor Farkas (tel: +36 30 

527 5919; e-mail: gabor.farkas@hu.pwc.com). 

 

T. R. U. S. T. - 

Automatikus belföldi 

összesítő jelentés ("M-

lap") kitöltő alkalmazás 

T. R. U. S. T. - 

Application for 

automatic completion of 

domestic recapitulative 

statements ("M-sheets") 
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